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COMUNICAT – septembrie 2012 
 

În perioada următoare, în cadrul proiectului ”Dezvoltarea de structuri ale 
economiei sociale în Regiunile NV, SV Oltenia şi V”, Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Arad va organiza următoarele cursuri: 

 
Nr. Curs Localitate  Durata 

cursului 
Conditii 
înscriere/scolarizare 

1 Agent curăţenie clădiri şi mijloace 
de transport 

Semlac 360 ore 1 clasă 

2 Confecţioner textile Arad 360 ore 1 clasă 
3 Operator introducere prelucrare 

validare date (IT) 
Arad 90 ore 0 clase 

4 Frizer coafor manichiurist 
pedichiurist 

Arad 720 ore 8 clase 

5 Operator introducere prelucrare 
validare date (IT) 

Ineu 90 ore 0 clase 

6 Agent curăţenie clădiri şi mijloace 
de transport 

Zăbrani 360 ore 1 clasă 

 
Grupul ţintă al proiectului este format din următoarele categorii de persoane: 
� Persoanele beneficiare de venitul minim garantat; 
� Persoane de etnie romă; 
� Persoane cu dizabilităţi; 
� Femei; 
� Familii cu mai mult de 2 copii; 
� Tineri care sunt pe cale sa părăsească sistemul de protecţie a copilului. 

 
Persoanele trebuie să aibă domiciliul în judeţul Arad şi nu trebuie să fie angajate. 
 
Persoanele care sunt interesate şi îndeplinesc criteriile amintite anterior se pot adresa 

pentru înscrieri la sediul Centrului de Resurse pentru Persoane Vulnerabile Social din Arad 
cartier Micălaca str. Nicolae Titulescu bl. 342 sc. B ap. 2, vis-a-vis de Genesis sau la telefon 
0762245448. 

 
Beneficiarii cursurilor de formare profesională vor primi subvenţii astfel:  

� persoanele încadrate într-un grad de handicap - 329 lei; 
� celelalte categorii de persoane vulnerabile ale grupului ţintă - 276 lei. 

 
Subvenţia nu reprezintă un venit permanent. Plata subvenţiei, pentru fiecare cursant în parte, 

se face o singură dată, la finalul cursului. 
Participanţilor li se decontează transportul. 

 


